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Л о з н и ц а  
 

 
Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву Ане 

Гајић  из Лознице чији је пуномоћник Невена Јанковић из Лознице, за измену локацијских услова 

због измене услова Електродистрибуције за изградњу пратећег објекта на к.п. 2947/3 у КО Шор, на 

основу чл. 53.а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-

одлукаУС, 24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14, 145/14, 83/2018, 

31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 

115/2020), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени 

гласник РС'', број 68/2019) и Просторног плана града Лознице („Службени лист града Лозница“, број 

13/2011), издаје 

 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 
за катастарску парцелу број 2947/3 КО Шор, површине 604,00 м², за изградњу пратећег објекта, 

спратности Пр+0 (приземље) укупне БГП 39,90 м2. 

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу пратећег објекта на к.п. бр. 2947/3 

КО Липнички Шор, урађен од стране СБЗП ‘‘WALL’’д.о.о. Лозница, Улица Кнеза Милоша 16, Лозница, 

број техничке документације 64/21, од 06.07.2021. године, Лозница. 

 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 
 
Правила грађења на шумском земљишту 

Шуме и шумска подручја 

На подручју шумског земљишта није дозвољена промена састава шумских састојина и њихова 

експлоатација, супротно општим и посебним шумским основама. 

За формирање ветрозаштитних појасева у коридорима саобраћајница и пољозаштитних појасева на 

пољопривредном земљишту, препоручује се минимална ширина од 10m на угроженим локалитетима. За 

формирање заштитних шумских појасева на контакту: 

- изграђених стамбених зона и планираних привредних зона; 

- зона планираних за стамбену изградњу и планираних привредних зона; и 

- канала и планираних привредних зона  

одређује се минимална ширина  од 10m и то увек у оквиру привредних зона.  

 

 

 
 



Објекти који могу да се граде су:  

- објекти за туристичко-рекреативне сврхе; 

- пратећи објекти (шанк-барови, настрешнице, одморишта, просторије за опрему и сл.); и 

- партерно уређење (одморишта, стазе и сл.). 

Објекти не смеју да се граде од бетона, већ је обавезна употреба природних материјала (дрво, камен, 

шиндра) и традиционалних форми. 

Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити површине до 40m2, 

максималне спратности П+Пк. 

Највеће дозвољене висине настрешница су 7m. 

 

 

 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 
 

ЕЛЕКТРО МРЕЖА 
 

- Према Условима ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Електродистрибуција Лозница, број 

20700-D-09.14-118028-/1-21 од 16.07.2021. године и Уговору број 20700-D-09.14-118028-/1-21 - 

UGP од 16.07.2021. године. 

 

Напомена: издавањем ових услова, престају да важе услови број 8Ј.1.1.0-D-09.14-299249-/1-20 од 

15.10.2020. године. 

 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА 
 

- ЈП ''Лозница развој'' из Лознице. 

 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА 
 

Идејни пројекат урадити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (''Сл.гласник РС'', број 73/2019). 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

- Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, број 20700-D-09.14-118028-/1-21 од 16.07.2021. године и 

Уговору број 20700-D-09.14-118028-/1-21 - UGP од 16.07.2021. године. 

- Идејно решење.  

 

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 
 

Одговорни пројектант је дужан да Идејни пројекат за издавање решења по Члану 145. Закона о 

планирању и изградњи уради у складу са локацијским условима. 

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у 

складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. 

 

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, имаоцима јавних овлашћења и надлежном ради 

објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

 

 

 

 



 

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града Лознице, у року 

од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 

 

 

 

 

 
                        ОБРАДИО 
 

            Јелена Тодоровић, дипл.инж.арх. 

 

 

 

 

 

              ШЕФ ОДСЕКА                 НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.                             Владан Трипковић, дипл.простор.план.                                                                


